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Dział I 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Zakład Gospodarki i Mieszkaniowej w Skaryszewie 

ul. Piaseckiego 15 

26-640 Skaryszew 

 

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Rafał Pyrka 

Adres e-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Zakład Gospodarki Komunalnej  

            i Mieszkaniowej w Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup ciągnika komunalnego wraz z 

osprzętem tj. ładowaczem czołowym, zamiatarką, kosiarką, posypywarką, lemiesz przedni/pług do 

śniegu oraz paleciak dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie” 

 nr postępowania DTW.20.1.2020.GD prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i Dz. U. z 2020r., poz. 1086), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**
 ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 



− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 

 

Dział II 

Sposób porozumiewania się w postępowaniu 

 
1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, 

a wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”, przekazywane są 

pisemnie wraz z Ofertą.  

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się : 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481,106,138,650),  

b) osobiście,  

c) za pośrednictwem posłańca,  

d) faksu, 

3. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219,650) - porozumiewanie się  

w formie poczty elektronicznej – na adres: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl  

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;  

5. Informacje w postępowaniu udzielane są w godzinach 7.30 – 15.00 

 

 

Dział III 

Określenie trybu udzielenia zamówienia 

 

1. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest na 

podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843, Dz. U. z 2020r. poz. 

1086) zwana dalej Ustawą lub w skrócie PZP. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

 

 

Dział IV 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

 „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. ładowaczem czołowym, zamiatarką, kosiarką,  

         posypywarką, lemiesz przedni/pług do śniegu oraz paleciak dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  

         i Mieszkaniowej w Skaryszewie” 

        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ, który 

należy uzupełnić i załączyć do oferty.  

        

Przedmiotem zamówienia jest jeden nowy ciągnik komunalny wraz z osprzętem.  Pojazd musi spełniać 

wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 Prawo o 

ruchu drogowym z późn. zmianami (Dz. U. z 2020r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087) oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 



 

Wymagany okres gwarancji na ciągnik komunalny i wyposażenie udzielany przez Wykonawcę wynosi 

36 miesięcy – liczone od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru faktycznego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.  

  

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa 

handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost  

w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania 

równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako 

rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi 

od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.  

  

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje 

minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest 

zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego 

zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 

2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).  

  

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest 

nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak 

i w innych krajach. 

 

2. Podwykonawcy 

2.1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcom.  

Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  

zamierza  powierzyć  Podwykonawcom oraz,  o  ile  jest  to  wiadome podania przez Wykonawcę  

firm Podwykonawców. 

2.2. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy  Pzp,  w  celu wykazania     

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca samodzielnie  spełnia  je   

w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na  którego  zasoby wykonawca powoływał się  

   w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.3. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

3. Wspólny Słownik Zamówienia CPV 

 

16700000-2 - Ciągniki 

34390000-7 – Akcesoria do ciągników 

 
 

4. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

Dział V 

Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do dnia 30 listopada 2020 r.        
 

Dział VI 

Opis warunków udziału w postępowaniu i  podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp 

 



1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; (Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie), 

2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej : (Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie), 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej : 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż: 

 

a)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie,  wykonał należycie co najmniej jedna dostawę 

ciągnika komunalnego (rolniczego) nowego o mocy 70-80KM wraz z podaniem wartości 

przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, z 

załączeniem dowodów określających, czy dostawa została wykonana lub jest wykonywana 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, - potwierdzające wykonanie co najmniej 

jednej dostawy ciągnika komunalnego (rolniczego) o mocy min. 70KM. 

 

3. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp : 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania. 

3.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

3.3 Zamawiający wyklucza również Wykonawcę: 

 1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 t.j.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 oraz  Dz. U. 2017 poz. 

791), 

2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 

zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym, o którym mowa w  art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

3.4 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.   

3.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp 

lub na podstawie okoliczności wymienionych w Dział VII pkt 2.1, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie Działu 

VII pkt 2. 



3.7 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane warunki 

udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani 

żaden wykonawca udostępniający potencjał - nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w dziale VI niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  

a) w przypadkach określonych w dziale VI pkt 2.3 a) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden  

z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 

samodzielnie, (nie sumuje się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 1495/14]).  

6. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  

z postępowania. 

 

 

Dział VII 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

 

1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 3 i 4.  

  

 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w dziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ.  

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  

w dziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ.  

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

  

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura 

wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

  

2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:   

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

  

2.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących 

dokumentów:  

  

a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – załącznik nr 5, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; -



potwierdzające wykonanie co najmniej jednej dostawy ciągnika komunalnego (rolniczego) o mocy 

min. 70 KM . 

 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w 

dziale VII pkt. 2.2.a) budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

 

3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.  

 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w dziale VI 

 pkt 2.3  lit. a niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 

zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

3.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w dziale VII pkt 3.1. 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:   

3.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi 

wskazywać:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

3.2.2.   Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1,2, 4, ustawy 

Pzp. 

 

3.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj. określonych dziale VII pkt 2.1 

SIWZ.  

3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:   

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub   

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w dziale VII pkt 3.1.  

  

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

  

4.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  

nr 6 do specyfikacji.  

  

5. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  



  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VII pkt 2.1, składa dokument wystawiony w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski  

  

6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

  

6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w dziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz  brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz  brak podstaw 

wykluczenia,  

6.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres 

umocowania. 

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.4.  Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z Wykonawcą muszą 

oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki 

poszczególnych Wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. 

6.5.  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie  

uznana za najkorzystniejszą, wówczas po okresie przewidzianym na wniesienie odwołania, 

a przed podpisaniem umowy powinni przedłożyć umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną 

i niepodzielną odpowiedzialność za realizację zamówienia, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego  swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b)  określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, w której Partner Wiodący będzie 

upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy. 

6.6 Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi 

wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci. 

 

Dział VIII 

Opis sposobu przygotowania Ofert 

 
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.  

a) Wypełniony formularz ofertowy;  

b) Wypełnione oświadczenia wymienione w dziale VII pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

c) Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 

22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( jeżeli Wykonawca będzie 

polegać na zasobach innych podmiotów) 

d) Wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 

e) Wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ – zestawienie cenowe oferowanego sprzętu 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę.  

5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 



może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio dokonuje Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie, którego każdego z nich 

dotyczą.  

7. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru 

wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z 

oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego 

do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.  

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Ofertę składa się w jednym 

egzemplarzu.  

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę.  

11. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się 

kartek.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

14. Opakowanie i oznakowanie oferty:  

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu  w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Piaseckiego 15 26-640 Skaryszew, Sekretariat (I piętro) 

oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:  

      

   nazwa i adres wykonawcy  

                                                                        Adres do korespondencji: 

                                                                        Zakład Gospodarki Komunalnej  

                                                                        i Mieszkaniowej w Skaryszewie 

                                                                        ul. Piaseckiego 15 

                                                                        26-640 Skaryszew 

 

                                Zamawiający: 

                                                                           Zakład Gospodarki Komunalnej  

                                                                      i Mieszkaniowej w Skaryszewie 

                                                                      ul. Piaseckiego 15 

                                      26-640 Skaryszew 

 

 

„Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem tj. ładowaczem czołowym, 

zamiatarką, kosiarką, posypywarką, lemiesz przedni/pług do śniegu oraz paleciak dla 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie”  
opatrzeć klauzulą „nie otwierać przed 21.09.2020 r. godzina 10.00” 

 

  

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), jeśli Wykonawca w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.  

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń.  



17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie           

art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.  

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 

zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w art. 38 ustawy. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 

Dział IX 

Wadium 

 
1. Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).  

2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących 

formach:  

 -  pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skaryszewie konto nr  

    nr 38 9150 0009 0010 4577 2000 0010 z dopiskiem „Wadium" - „Zakup ciągnika komunalnego wraz 

    z osprzętem tj. ładowaczem czołowym, zamiatarką, kosiarką, posypywarką, lemiesz przedni/pług do 

    śniegu oraz paleciak dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie” 

-     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

      że  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

- gwarancjach bankowych,  

- gwarancjach ubezpieczeniowych,  

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych 

na rachunku Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i 

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający stwierdzi wniesienie 

wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:   

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie.   

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie,  

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 



dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

7. Gwarancja bankowa ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, pod rygorem 

wykluczenia wykonawcy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi: 

a) ustalić beneficjenta gwarancji tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. 

Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew, 

b) określić kwotę gwarantowaną w złotych ( ustaloną w SIWZ) 

c) określić termin ważności (wynikający z SIWZ) 

d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ) 

e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde wezwanie Zamawiającego. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.  

 

Dział X 

Termin związania Ofertą 

 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).   

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   

 

Dział XI 

Miejsce i termin składania i otwarcia Ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć (wysłać) na adres: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew, 

Sekretariat (I piętro)                    

          Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew  

         do dnia 21.09.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiajacego. 
 
 

2. Otwarcie Ofert nastąpi : 

 

          Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.09.2020 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego. 
 

3. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych 

do ich reprezentowania  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1/ kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2/ firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3/ ceny, i innych kryteriów oceny oferty, zawartych w ofertach. 

 

Dział XII 

Sposób obliczania ceny 

 
1. Podana w ofercie cena ofertowa stanowić będzie łączną cenę za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia i musi ona uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym m.in. przeszkolenie pracownika Zamawiającego, 

zatankowanie pojazdu, przeglądy gwarancyjne w okresie objętym gwarancją.  

2. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług ,jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu  podatkiem od towarów i usług. Podanie 

niewłaściwej stawki  podatku od towarów i usług będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 

3.  Cena  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem  podatku VAT.  

4.  Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie: umowne. 



5.  Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z jego 

realizacją, w tym między innymi podatek VAT, koszty materiałów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zamówienia, upusty, rabaty  

7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, 

informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

Dział XIII 

Kryteria wyboru Oferty oraz ich znaczenie 

 
1. Ustala się poniższe kryteria oceny ofert niepodlegających odrzuceniu i ich znaczenie: 

cena – 70% (C)                       max – 70 pkt 

gwarancja i serwis – 30% (G)  max - 30 pkt     

2. Punktacja zostanie obliczona w następujący sposób : 

2.1. Ocena kryterium - Cena (C) nastąpi w skali punktowej od 0 do 70 – maksymalna ilość punktów 

wynosi 70pkt. 

Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 70 pkt. 

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, według poniższego wzoru: 

 

  

                         cena oferty najtańszej (brutto) 

C = ----------------------------------------------------------------------------- x  70   

                           cena oferty ocenianej(brutto) 

 

 

2.2 Ocena kryterium –Okres gwarancji (G) w skali od 0 do 30 pkt – maksymalna ilość punktów jaką 

wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium wynosi 30 pkt. 

     W powyższym kryterium oceniany będzie termin gwarancji .  

     Oferty będą oceniane wg następujących zasad: 

     Gwarancja na 12 m-cy od daty sprzedaży – 0 pkt  

     Gwarancja na 24 m-cy od daty sprzedaży – 15 pkt  

     Gwarancja na 36 m-cy od daty sprzedaży – 30pkt.  
    W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda terminu gwarancji, przyjmuje się,  
    że   Wykonawca zaoferował gwarancje na okres 12 m-cy oraz otrzyma 0  punktów.  

 

3.   Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P: 

P = C + G  

 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. 

 

 

Dział XIV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

  

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.  

2. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 



Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 

następujące postanowienia:  

a) określenie celu gospodarczego,  

b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji zamówienia,  

c) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym, niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a do 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta oraz, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej, niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania 

na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, lub w następstwie jego 

wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

7. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego 3 dni 

roboczych, po zawiadomieniu Zamawiającego.  

8. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania.  

9. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki,  

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

  

Dział XV 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

       1. Zamawiający  nie  będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Dział XVI 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

  

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji.   

 

Dział XVII 

Pouczenie o środkach odwoławczych 

  

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3  

w art. 179 – art. 198 g ustawy.  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

d) odrzucenia oferty odwołującego;  

e) opisu przedmiotu zamówienia;  

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 



3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób -  

w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

 

Dział XVIII 

Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności;  

d) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www. 
https://zgkim-skaryszew.pl/bip/  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające 

informację, o których mowa w dziale XVIII pkt 1. a) lub d).  

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

 

Dział XIX 

Pozostałe informacje. 

 

 

1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

 udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,  

 zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia,  

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność 

przeglądu,  

www.%20https:/zgkim-skaryszew.pl/bip/
www.%20https:/zgkim-skaryszew.pl/bip/
www.%20https:/zgkim-skaryszew.pl/bip/


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych.   

3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:  

 

 
 
  Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy 

  Załącznik nr 2 – Wzór umowy  

  Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału  w postępowaniu 

  Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dotyczącego nie podleganiu wykluczenia z postępowania 

  Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw 

  Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  

    kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo  zamówień  

    publicznych 

  Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia 

  Załącznik nr 8 – Zestawienie cenowe oferowanego sprzętu 


